
Hoe zijn jullie van plan Capelle veilig te houden, met het oog op de 
toenemende jeugdcriminaliteit in de gemeente? 
 
 

BVNL 

Met het oog op de toenemende jeugdcriminaliteit in onze gemeente pleiten wij voor méér 
wijkagenten in bepaalde wijken. Daarnaast willen wij meer voorlichting op scholen zodat 
jongeren hierdoor alerter worden op mogelijke signalen in hun wijk en/of op school. Ook 
belangrijk voor ons is het om ouders hierin meer te betrekken opdat zij tijdig op de hoogte 
worden gesteld. 
 
 

CDA 

Maatregelen gericht op preventie en ouderbetrokkenheid vergroten. Aandacht voor de basis: 
schooluitval. Veel Capelse jongeren gaan buiten Capelle naar het voorgezet en hoger 
onderwijs. Voor alle plannen gericht op jongeren zal dit voor het CDA in de wijken moeten 
gebeuren, dichtbij waar de jongeren wonen. Ofwel in iedere wijk een goede 
jongerenvoorziening. Waarbij een herbezinning nodig is op de rol en functie van Capsloc. 
 
 

ChristenUnie 

Onze vrijheden gaan samen met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedere volwassene 
heeft een voorbeeldfunctie en mag niet wegkijken. Wij willen een wijkgerichte aanpak die we 
met alle belangenorganisatie zoals wooncoöperaties, politie, scholen, winkeliers maar zeker 
ook de bewoners (en jongeren) willen opstellen. Acties die uit dit plan voortkomen moeten 
uitgevoerd en gemonitord worden. Wij willen een veilige samenleving voor onze Capelse 
jeugd, omdat veiligheid een basisvoorwaarde is om gezond op te groeien. 
 
Bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de 
samenleving. De ChristenUnie wil aandacht voor slachtoffers en hun omgeving. Daders 
moeten een aanpak krijgen die werkt en is gericht op herstel. 

• De ChristenUnie wil dat de gemeente meer geld besteedt aan de wijkagent, zodat hij 
vaker beschikbaar en zichtbaar wordt voor de inwoners. 

• De ChristenUnie wil inwoners betrekken (ook per wijk) bij het opstellen van het 

• veiligheidsplan en de voorrang van problemen. 

• De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het (anoniem) aangifte doen en voor 
goede terugkoppeling door de politie. 

• De gemeente stelt een groepsaanpak op voor wijken waar groepen jongeren 
georganiseerd 

• overlast veroorzaken. Dat gebeurt in overleg met het Veiligheidshuis. Die stelt vast 
wie de harde kern en de meelopers zijn en betrekken ouders en netwerken erbij om 
de overlast terug te dringen.  

 
 

D66 

Criminaliteit moet je niet alleen achteraf aanpakken maar juist ook voorafgaand, zeker als 
het om jeugd gaat. Naast dat er gehandhaafd en bestraft moet worden, willen wij dat er ook 
gekeken wordt naar de achterliggende oorzaak van criminaliteit. Hiervoor zijn 
jongerenwerkers en contact met ouders essentieel. Er kunnen een hoop oorzaken ten 
grondslag liggen aan criminaliteit maar een lastige thuissituatie of weinig uitzicht op een 
goede toekomst spelen vaak een grote rol. Daarom moeten we zoveel mogelijk 
kansengelijkheid creëren en moet jongeren ook een uitweg uit de criminaliteit geboden 
worden. Ze moeten de kans krijgen op goed onderwijs en een betaalde baan. Want mensen 
straffen zorgt er niet altijd voor dat iemand de criminaliteit achter zich laat. Veel politieke 



partijen willen dat jongeren preventief gefouilleerd kunnen worden in bepaalde gebieden. Dat 
wil zeggen dat als jij bijvoorbeeld naar het winkelcentrum gaat, jij gefouilleerd wordt omdat je 
een jongere bent. D66 is daar absoluut op tegen. In plaats daarvan willen wij dat de 
wijkagent echt in de wijk kan zijn, zodat hij weet wat er speelt in de wijk en ook zichtbaar 
aanwezig is. Dat levert meer op dan jongeren fouilleren enkel en alleen omdat het jongeren 
zijn. 
 
 

GroenLinks 

Primair is het belangrijk om in gesprek te gaan en te blijven met de jeugd over hun zorgen, 
wensen en oplossingen voor dit probleem. GroenLinks vindt dat, in plaats van strenger op te 
treden tegen overlastgevende jongeren, de gemeente geld moet uittrekken voor activiteiten 
voor deze jongeren. Bovendien moet er naar de oorzaak van het probleem worden gekeken. 
GroenLinks hecht enorme waarde aan de toekomst van jongeren en willen dat alle jongeren 
in Capelle zich optimaal kunnen ontwikkelen. Speciale aandacht voor kinderen en jongeren 
uit kwetsbare gezinnen en ze perspectief bieden, is wat we willen. 
 
 

Leefbaar Capelle 

Leefbaar Capelle zet zich al jaren in voor de Capelse jongeren, zij zijn onze toekomst! Voor 
die toekomst is veiligheid een belangrijk onderdeel zowel thuis, op school als op straat. De 
gevaren en verleiding van social media voor jongeren blijven wij benadrukken! Een actieve 
voorlichting aan jeugd, ouders en verzorgers is onmisbaar, daarbij willen wij investeren in 
voorlichting om jongeren weerbaarder te maken. Helaas zijn er nog steeds jongeren die 
overlast veroorzaken of dreigen in de criminaliteit te belanden en dit pakken wij aan. Zo 
hebben wij er mede voor gezorgd dat er dit afgelopen jaar is meegedaan aan de landelijke 
wapeninleveractie en daar gaan wij mee door! Als Leefbaar blijven wij pleiten voor preventief 
fouilleren en het verkoopverbod van messen. 
 
 

PvdA 

De veiligheid is het beste gebaat bij het voorkomen van problemen. Dat geldt zeker voor 
jeugdcriminaliteit. Wij denken dat preventie ervoor zorgt dat jongeren uit de criminaliteit 
kunnen worden gehouden. Het gaat dan om de kans op goed onderwijs en de kans op een 
baan. Als we dat goed aanpakken, is de kans veel kleiner dat jongeren in de criminaliteit 
terecht komen. Verder zijn we tegen het preventief fouilleren van jongeren als specifieke 
doelgroep.  
 
 

SGP 

Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente heeft hierbij een belangrijke  
taak, zowel door onveilige situaties te voorkomen (preventie) als door handhavend op te 
treden tegen degenen die de veiligheid in gevaar brengen (repressie). In heel Capelle aan 
den IJssel moet iedereen zich veilig kunnen voelen. De SGP maakt zich sterk voor een 
integrale benadering van de lokale veiligheid.  
Het gaat daarbij om maatregelen op verschillende terreinen, zoals enerzijds de aanpak van 
veel voorkomende criminaliteit en overlast, horeca- en uitgaansproblematiek, en anderzijds 
het bevorderen van bijvoorbeeld verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Voorkomen is beter 
dan genezen en daarom geven wij de voorkeur aan een preventieve aanpak boven een 
repressieve aanpak. De onderwereld en bovenwereld lijken zich meer en meer met elkaar te 
vermengen en 
dat leidt tot ondermijning. Ook jongeren lijken daar vatbaar voor te zijn. Wij vinden dat het 
gemeentebestuur, politie en openbaar ministerie nauw moeten samenwerken te voorkomen 
dan wel te bestrijden. Juist hier is voorkomen beter dan genezen. Vooral ten aanzien van 
jongeren moet worden voorkomen dat zij ongemerkt verstrikt raken in criminaliteit. Daarvoor 



moet ook worden samengewerkt met stadsmariniers en jongerenwerk en jeugdzorg. 
Jeugdzorg heeft betrekking op (kwetsbare) jongeren en gezinnen, waarbij de gemeente een 
goed vangnet realiseert. De SGP streeft ernaar dat jongeren gezond en veilig opgroeien tot 
burgers die vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de 
samenleving. De SGP wil dat iedereen in Capelle veilig over straat kan. Door toenemend 
geweld en wapengebruik (ook onder jongeren en soms lijkt het wel; vooral onder jongeren) is 
dat niet altijd mogelijk. Onder omstandigheden kan het dan nodig zijn om mensen preventief 
te fouilleren. Maar we leven wel in een rechtsstaat. De inzet van dit soort vergaande 
maatregelen moet dus uiterst zorgvuldig gebeuren en altijd weloverwogen en proportioneel. 
Als dat gewaarborgd is, kan het middel van preventief fouilleren een middel zijn in de 
gereedschapskist van de burgemeester. Maar vooral zal altijd de vraag moeten worden 
gesteld: waar komt dit geweld vandaan? De inzet moet primair zijn gericht op het bestrijden 
van de oorzaak in plaats van de symptomen. Dat laatste scoort makkelijk maar laat 
uiteindelijk het probleem in stand.  
De SGP wil ook de eigen verantwoordelijkheid van de burger benadrukken. Een betrokken 
gemeenschap veronderstelt ook sociale controle. Veiligheid en een gevoel van veiligheid 
hebben alles te maken met de manier waarop mensen met elkaar omgaan. In een buurt 
waarin mensen elkaar kennen, voelen mensen zich ook veiliger. Daarom willen wij meer 
investeren in sociale cohesie en betrokkenheid op elkaar. Ook dit draagt bij aan onze 
veiligheid! Burgers moeten elkaar weer aanspreken op asociaal en onbehoorlijk gedrag. 
Jongeren die overlast geven, zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun 
(wan)gedrag. Maar ook ouders moeten worden aangesproken op het gedrag van hun 
kinderen. Op hen rust de taak van een goede morele vorming van hun kinderen. Huiselijk 
geweld en kindermishandeling zijn onverenigbaar met het uitgangspunt van veiligheid en 
geborgenheid en moeten daarom worden aangepakt. 
 
 

VVD 

Als er één partij is die sterk opkomt voor de veiligheid dan is het wel de Capelse VVD. Wij 
zetten ons in voor een betere en nauwere samenwerking tussen de verschillende instanties 
binnen Capelle die zich met o.a. jongeren bezig houden. Denk hierbij aan de samenwerking 
tussen de gemeente, de politie, handhaving en de scholen. Natuurlijk kun je niet alles 
tegenhouden. Daarom zetten wij ook samen met scholen in op controle. Hierbij gaat het dan 
vooral om de controle op messen, drugs en verboden vuurwerk. School moet ten alle tijde 
een veilige omgeving zijn voor jongeren en voor de medewerkers van de school. Op 
sommige plekken in Capelle willen wij ook inzetten op actieve camerabewaking. Dit gaat dan 
vooral om zogenaamde hotspots zoals het stadsplein, rondom scholen en winkelcentra. 
Hiermee voorkom je misschien niet direct veel criminaliteit maar je pakt wel makkelijker 
degene die er verantwoordelijk voor is en dat heeft wel weer een afschrikwekkende werking. 
Naast samenwerken met organisaties willen we jongeren zo goed mogelijk betrokken 
houden in Capelle. Elk kind in Capelle dezelfde basis en meer. Een kans om mee te doen in 
Capelle. Hiervoor hebben we het Kindpakket, met daarin onder andere het Jeugdsport- en 
Cultuurfonds waarmee kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we 
voorzieningen zoals Kinderlab en ons mooie cultuurpodium Capslock. Dit zijn allemaal 
voorzieningen die mede tot stand zijn gekomen door input van de Jongerenraad.  


